Ca  se
Juliol 2017 / Any XXIII

55

Publicació gratuïta de l’Escola Joan Pelegrí i la Fundació Cultural Hostafrancs

jocmat, les
matemàtiques
divertides?
l’auxiliar lingüístic
repensem el pati de
secundària
ENTRevistA A ferran
pellisé
projecte
interdisciplinar de
serena
el cmx canvia de
coordinador

fent pinya... arribem més lluny

Sumari

www.joanpelegri.cat

jocmat

auxiliar
lingüístic

participem a la
II cantata

reinventem
els patis

pàg. 5

Pàg. 6-7

Pàg. 8

Pàg. 9

Edició:
Escola Joan Pelegrí
Fundació Cultural Hostafrancs

Coordinació i disseny:
Jana Pérez

IV jornada de
bones pràctiques

olimpíada de
filosofia

treballs amb
premi

l’atenció al
client

Pàg. 10

Pàg. 11

Pàg. 12

pàg. 14

volem acollir

la cara oculta del
legionari romà

classes de català
al 1964

Pàg. 19

Pàg. 22

Pàg. 16

medallistes
del njp

Col·laboracions:
Antònia Prat
Jordi Bassa
Núria Suñé
Rosa Estévez
Mar Pahisa
Maribel Muñoz
Núria Cervelló
Josep Alcón
Cristian Olivé
Albert Marzà
Ana Vicente
Judith Casadesús
Montserrat Cuadrat
Xavier Trigo
Sira Viles
Íngrid Vives
Manel Rodríguez
Josep Figuera
Mercè Saboya
Daniel Roura
David Abellán
Correcció lingüística:
Mar Carrió
Il·lustracions:
Ferrepik

pàg. 23
Impressió:
Cochs
Contacte:
comunicacio@joanpelegri.cat

@joanpelegricat

Bon estiu!

/Joanpelegricat

/EscolaJoanPelegri

avaluar

Editorial

L

’avaluació és un dels aspectes que formen part de la formació de l’alumnat. El seu paper al llarg dels anys ha estat objecte de debat i canvis en
funció dels corrents pedagògics dominants i les influències ideològiques
del legislador.

En aquests temps es parla que cal recórrer a un model d’avaluació formativa, és
a dir, que ajudi a fomentar i potenciar el propi procés d’aprenentatge dels estudiants. Aquesta avaluació és un procés que pot culminar a l’avaluació sumativa,
la qual consisteix en posar un seguit de qualificacions segons el grau d’assoliment. Calen models d’avaluació de l’alumnat que, a més de mesurar l’assoliment
de certs coneixements o habilitats, també donin orientacions per tal de millorar
les estratègies d’estudi i treball. Fins i tot, és menester anar més enllà d’aquests
coneixements acadèmics i incloure dins el procés d’avaluació destreses de les
esferes interpersonal i emocional, així com les actituds i els valors.
L’avaluació de l’alumnat és un diàleg constant entre els docents i els alumnes i les
famílies. Limitar-la a la publicació del butlletí de qualificacions és com confondre
la realitat amb un mapa. A les etapes de l’Educació Infantil i Primària la proximitat entre l’escola, en la figura del tutor o tutora, i la família permet un seguiment
gairebé en temps real. La Secundària, per qüestions de l’edat i grau de maduresa i
gelosia de la intimitat del propi alumnat, fa que aquesta indefugible
ble proximitat
física s’hagi d’acompanyar d’altres canals com les plataformes educatives o les comunicacions electròniques. Sempre l’entrevista de
tutoria i la comunicació són fonamentals per acompanyar en el
creixement de l’alumnat.
Però en una escola compromesa amb la qualitat de l’ensenyament no només s’avalua l’alumnat. Les escoles som institucions
vives que també podem aprendre. D’aquesta manera dins els diferents
erents
processos de l’avaluació també incloem les activitats d’ensenyament-aprement-aprenentatge i tot allò que les acompanya. Es poden utilitzar diferents instruments
de valoració, entre els quals destaca per la seva popularitat l’enquesta. Però cal
treballar altres eines, tant quantitatives com qualitatives; per exemple, el debat a
partir de la reflexió oberta, l’anàlisi de diferents indicadors (acadèmics, contextuals, socials, econòmics...), el seguiment de diferents variables, la comparació amb
tercers...
Aquesta avaluació institucional va, doncs, acompanyada de l’intercanvi d’opinions
i el treball col.laboratiu entre els representants de l’escola i les famílies. És, per
tant, necessària la participació de tots en el conjunt d’instruments d’avaluació de
l’activitat educativa. Cal ser agraïts amb el temps que les famílies ens dediqueu
a comentar i valorar la dinàmica de l’escola. Especialment important és el paper
coordinat de l’Associació de Famílies d’Alumnes.

Víctor Ranera i Martín

Director de l’Escola Joan Pelegrí
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Educació infantil i primària

avui no és un DILLUNS qualsevol...
Avui és dilluns, però no és
un dilluns qualsevol. Tots els
infants estem emocionats, es
respira un ambient especial.
I és que dimecres marxem
de colònies. No es parla de cap
altra cosa, no es pensa en res
més. Les ganes de marxar
són enormes, i a mesura
que s’apropa el dia, van
augmentant.
Ja és dimecres! Són tres quarts
de nou del matí i ja hi ha
vàries piles de motxilles al
costat de les classes. El pati és
ple de grups de nens i nenes
que xerren sobre com aniran
les colònies. L’eufòria poc a
poc es va propagant mentre
els pares i mares esperen
per acomiadar-se. Avui no
hi ha son, estem a les portes
de començar una aventura
irrepetible.
Som-hi, anem a buscar
l’autocar i enfilem camí cap
a la casa. Ens han explicat
meravelles del lloc on anem,
dels terrenys, de la casa, del
que podrem fer i de tot el
que hi haurà. El viatge s’està
fent etern... Encara no hem
arribat? I ara? Quan queda?
Per fi! Ja hem arribat. És
al·lucinant! Quines ganes de
començar a córrer, veure-ho
tot, inspeccionar el bosquet,
conèixer els monitors i
monitores, saber quines
històries ens expliquen, veure
on dormirem amb els nostres
companys i companyes,
on podrem jugar a futbol, a
bàsquet, a voleibol, on farem
la nostra cabana, i on viurem
moments que, per més temps
que passi, mai no oblidarem.
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Al llarg de les colònies
aprendrem coses que no podem
aprendre a l’aula. Veurem
un munt de plantes, arbres
i flors, tocarem animals que
mai no havíem vist de tan
a prop, i coneixerem de debò
aquelles persones amb les que
compartim el nostre dia a
dia. Parlarem de mil i una
coses amb els i les companyes
de l’escola i aprendrem dels
nostres professores i professores
d’una manera com no ho
havíem fet abans.
Anar de convivències és
genial. Dorms ben lluny
de casa, convius amb els
amics, amigues, professors i
professores durant tres dies,
estàs al bell mig de la natura,
desconnectes... Trenques amb tot
el que acostumes a fer durant
l’any, i, malgrat en algun
moment surt l’enyorança, no
vols que s’acabin.
Tres dies intensos, en els quals
no hem parat, tres dies plens
de jocs, diversió, aprenentatges i
alegria. I a les nits... Tot sembla
indicar que estem baldats, que
no aguantarem més, però en
arribar el moment de posarnos el pijama, com per art
de màgia, se’ns carreguen les
piles de cop i no volem anar a
dormir...
És normal que a l’autocar,
de tornada, el silenci sigui
absolut...
De nou és dilluns, un dilluns
diferent. A classe, quelcom
ha canviat entre nosaltres.
Ens trobem amb mirades de
complicitat i amb somriures
amples apuntant records
compartits dels dies conviscuts.

airàmirp i litnafni óicacudE

jOCMAT, les matemàtiques divertides?
Aquest curs, en el cicle superior, hem iniciat un nou taller, el JOCMAT, on pretenem fer
arribar les matemàtiques al nostre alumnat des d’una vessant lúdica i experimental.
Fent una rotació quinzenal, els
nens i les nenes de cinquè i
sisè entren en contacte amb la
matemàtica recreativa, aplicant
els coneixements en un àmbit lúdic
i descobrint-ne de nous que els
ajudin a entendre la globalitat de les
matemàtiques.
Amb aquest taller volem apropar
l’alumnat a la quotidianitat de les
matemàtiques i els objectius que
ens hem proposat són els següents:

•
•

Gaudir fent matemàtiques.

•

Utilitzar els coneixements i la
capacitat de raonament per
resoldre problemes o situacions
reals .

•

Valorar el procediment que s’ha
aplicat i no només els resultats,
essent imaginatius i creatius.

•

Analitzar la coherència dels
resultats.

•
•

Treballar en equip.

Valorar la seva utilitat en la vida
quotidiana.

Aprendre a aprendre.

El treball parteix de la manipulació,
l’observació i l’experimentació
en diferents aspectes de la
matemàtica, aquesta seqüència
està aplicada a la lògica, la
geometria, la mesura, el càlcul, la
màgia, i dona valor a la reflexió i a la
deducció.

“els nens i nenes
són els principals
protagonistes en la
investigació”
Aquest enfocament diferent de
les matemàtiques potencia la
implicació activa dels nens i nenes
que són els principals protagonistes
en la investigació; tots ells són
participants actius, capaços de
treballar en equip, si s’escau, de
compartir, comprovar i explicar les
seves descobertes. És un treball
vivencial que els motiva a pensar, a

confiar en ells mateixos i a superarse.

“el Jocmat és fer
matemàtiques d’una
altra manera”
Els cinc tallers que hem proposat
són: la màgia matemàtica, on es fan
servir procediments basats en
propietats matemàtiques
per entretenir; els
jocs de taula, on
s’aplica la lògica,
la probabilitat,
la seriació o el
càlcul mental;
la fotografia
i el dibuix
matemàtic,
on la
geometria
destaca
en la
interpretació
i la creativitat
els repta; la
mesura, que
és l’aplicació
experimental
de les diferents
magnituds del
món que els envolta i
la matemàtica propera,
que els permet plantejar i
resoldre, amb l’ús de les noves
tecnologies, situacions de la vida
real, partint dels seus coneixements
matemàtics.
Després d’haver portat a terme
l’experiència durant aquest curs,
ens agradaria destacar alguns
comentaris que han fet els nois i les
noies valorant el Jocmat:

“La millor forma d’aprendre és
també divertint-se.”- Abril.
“El Jocmat és variat, per això a
tothom li agrada.” – Albert.

“Aprendre matemàtiques jugant i
divertint-se.” – Alejandro.
“M’agrada el Jocmat perquè és fer
matemàtiques d’una altra manera.”
– Íker.
“Moltes coses hem après, no només
escrivint, sinó també jugant.” –
Magalí.

“Una manera d’aprendre
matemàtiques diferent i divertida.”
– Martina.
La nostra valoració és molt positiva
perquè tenim el convenciment
que les matemàtiques són un
element quotidià, i han de ser útils,
accessibles i, alhora, divertides.
Això ens anima a seguir el curs
vinent.
Mestres de Cicle Superior
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auxiliar lingüístic
Durant el curs 2014-2015 a l’escola vam endegar el projecte de
l’auxiliar lingüístic dins l’àrea de llengua estrangera. Forma part de
totes les iniciatives que hem anat implementant els darrers anys
perquè l’anglès tingui una presència important en el dia a dia de
l’escola.
Aquest pla, a primària, ens ha aportat a una persona més de referència
dins l’equip de mestres d’anglès. L’alumnat, a part de realitzar
l’activitat de conversa amb l’auxiliar durant un temps específic cada
setmana, dins l’horari escolar, també hi poden parlar durant les hores
d’esbarjo i temps lliure, ja que conviu amb nosaltres.
En aquests espais setmanals, l’alumnat i l’auxiliar conversen en petits
grups d’una manera dirigida però informal sobre temes d’interès
relacionats amb les situacions que ens trobem en el nostre dia a dia.
D’aquesta manera, l’alumnat va aprenent a desenvolupar-se en un

una dragoneta feta entre tots
La dragoneta pintada al mur del pati ha estat elaborada gràcies a les aportacions de tots els

J

a fa uns dies que a la paret del pati d’Ermengarda
que abans era blanca ara hi llueix un dibuix de
mil colors amb una dragoneta ben original que
s’estén horitzontalment de punta a punta. Aquest
dibuix que veieu avui és el resultat d’una feina feta entre
tots els nens i les nenes d’Infantil i Primària, des de P3 fins
a 6è, i on cadascú hi ha aportat el seu granet de sorra. Us
agrada? Encara us agaradarà més quan descobriu com
l’hem fet! Us expliquem el procés del projecte:

EL DISSENY
Partint de la idea de dibuixar una bèstia semblant a un
drac, que es pogués adaptar bé al llarg del mur, tots els
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grups de primària han imaginat
una part de l’animal. A cada
curs se li ha assignat una
part diferent, per exemple
6è ha ideat el cap, la
cua, i la resta de cursos
han fet un dels bonys de
l’animal i una pota. Per
dur-ho a terme cada nen/a
ha fet un dibuix posant-hi
una bona dosi d’imaginació
i després s’han exposat tots.
Cada classe ha votat aquell que més li
ha agradat.
Els escollits han passat a formar part de l’esbós final.
Gairebé com un trencaclosques la dragoenta ha anat
prenent forma, de cap a cua, amb les
aportacions de tothom.

DEL PAPER A LA PARET:
Un cop enllestit l’esbós amb
el disseny, venia la part més

airàmirp i litnafni óicacudE
entorn on es parla la llengua anglesa de manera habitual. Totes aquestes sessions han estat programades
i supervisades prèviament pel professorat d’anglès.
Tot això és molt beneficiós perquè està acostant la llengua anglesa cada cop més a la catalana i la
castellana. És a dir, que no només és una matèria curricular, sinó també un vehicle per a la comunicació
quotidiana.
Els/les auxiliars que hem tingut fins ara són de procedències diferents. I això ha propiciat que el nostre
alumnat hagi treballat amb accents diferents de la mateixa llengua anglesa, cosa que és molt enriquidora
a tots nivells.
Aquest programa també és una gran oportunitat per a les nostres famílies, ja que aquests/es joves auxiliars
cada trimestre estan allotjats/des a casa d’una família, els fills/filles de la qual són alumnat de la nostra
escola. A canvi de l’allotjament la família gaudeix d’una immersió en llengua anglesa tant per als grans
com per als petits.
La valoració és molt positiva. Treballem cada any en la millora i ampliació d’aquesta actuació perquè
considerem que els beneficis que obtenim són de gran valor per a l’alumnat.

nens i les nenes d’Infantil i Primària i del professorat.

complicada, passar-lo del paper a la paret. Com es
podia copiar a gran escala un dibuix que ocupava
només uns quants fulls din A4? El professorat se
les va haver d’enginyar per poder copiar el drac i
fer-lo el més fidel possible
al
dibuix que tenien en
paper. La solució va ser
projectar-lo a la paret.
Un dilluns a la nit,
quan ja era ben fosc,
algunes mestres van
engegar el projector
i van començar a
resseguir el dibuix
reflectit a la paret amb llapis i
retolador negre. Una segona nit van haver de
tornar per moure el cap de l’animal perquè un
cop oberta la porta quedava tapat!

POSAR-HI COLOR:
La recta final consistia a omplir de color aquell
dibuix fet entre tothom. L’emoció de veure’l allà era
una gran motivació per agafar el pinzell i començar a

pintar! I així ho van anar fent tots
els nens i les nenes de l’Escola
fins que no va quedar cap
trosset de color blanc.Les
franges de l’extrem de la
cua amb colors variats les
han pintat els nens i les
nenes d’Infantil, sempre
mirant de no sortir-se de
la ratlla. Les diferents parts
del drac i el fons les han pintat
els
alumnes de 1r a 6è.
Per últim, aquests
darrers dies s’ha repassat el dibuix amb
un pinzell negre per acabar-li de donar
el toc final.
Ara sí, contents d’haver acabat
una feina que és una mica de
tothom us convidem a que vingueu
al pati a contemplar-la, perquè
ens encanta i perquè sentim molt
d’orgull!
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ESO

Projecte “Serena a la Barcelona medieval”
L’alumnat de 2n d’ESO ha dut a terme, al llarg del curs, una ruta literària sobre la novel.la “Serena” de Dolors Garcia i
Cornellà, ambientada a la Barcelona del 1428. Es tracta d’una activitat interdisciplinar entre les àrees de llengües, de
ciències socials i d’artística.
Els nois i noies de 2n d’ESO han copsat en primera persona
els ambients on es situa el llibre i han pogut conèixer aspectes
rellevants de la ciutat medieval. El punt de partida del recorregut
ha estat l’església gòtica de Santa Maria del Mar, el mateix espai
on s’inicia l’acció de la novel.la. El carrer Montcada, un dels
altres indrets de la ruta, ha servit per establir les característiques
fonamentals de l’arquitectura civil. La ruta ha posat èmfasi, també,
a la representació dels gremis que hi ha a les parets de l’absis de
la Catedral de Barcelona.
La creació del projecte ha estat la culminació de la feina realitzada
a l’aula i de la coordinació entre el professorat de les diferents
àrees. Jordi Bassa, Dani Cortijo i Cristian Olivé han creat un dossier
de treball pensant en un format de tipus gimcana perquè l’alumnat
pugui desplaçar-se lliurement per la ciutat medieval, visualitzarne els aspectes rellevants i posar en pràctica els coneixements
adquirits.
En definitiva, el resultat ha estat una experiència emotiva i vivencial,
a través d’exercicis i pistes que han suposat un repte constant a
l’alumnat, que ha valorat l’experiència molt positivament.

PARTICIPACIÓ A LA II CANTATA WECLAP “GOSPEL TIME”
El passat diumenge 21 de maig a les 8 del vespre,
una representació d’alumnes de segon d’ESO va
pujar a l’escenari del teatre Zorrilla de Badalona,
juntament amb 120 alumnes més d’altres escoles
d’arreu de Catalunya i es van lliurar a la passió pel
Gospel. Va ser el resultat de tot un curs aprenent
i assajant un repertori del món del Gospel: “I will
follow him”, “Shout”, “Joyful, joyful”, “Hail holy
Queen”, “Ain’t no mountain high enough” i “oh,
happy Day”.
L’escenari estava ple de color, d’alegria, de
nervis i de molta, moltíssima il.lusió. Les cares de
tots els nois i noies que participaven parlaven per
elles mateixes. Van mostrar durant una hora la
satisfacció de qui ha estat tot el curs preparant-se
per pujar a un escenari a donar, a compartir amb
el públic tot allò que ha après.
La direcció del Cor estava a càrrec de la Sonia Moreno, cap visible de Weclap. Va saber, en tot moment, captar l’atenció
dels nois i noies del cor. També es va saber guanyar la simpatia del públic, que, tot d’una i sense saber molt bé com, va
accedir a ballar, cantar, picar de mans i cridar..... Resultat final: una festa de música, ball i color.
Tant de bo puguem repetir per molts anys una experiència com aquesta!. Són d’aquells moments que, de ben segur,
ocuparan un espai per molt de temps a la memòria d’aquests alumnes que han pogut gaudir de l’experiència.
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reinventem els patis
Enguany, s’ha iniciat un procés de reestructuració dels espais de lleure de l’escola
de secundària.

L

a iniciativa té com a objectiu
reflexionar sobre aquest
entorn i trobar-hi noves
modalitats d’aprenentatge i
d’oci. Es pretenia, sobretot, que
la reinvenció
dels espais
sorgís fruit de
la implicació
de l’alumnat
i de la seva
màxima

La tasca inicial d’aquest equip
va ser l’establiment de les bases
fonamentals del procés. La
segona fase, va ser la transmissió
d’aquestes idees a l’equip de
tutors de l’ESO.
Es va demanar
que durant
les sessions
de tutoria es
visualitzés un
video motivador
preparat per a l’ocasió. La
projecció va servir per
engrescar l’alumnat
i fer-lo partícip de
tots els passos
que calia
seguir. Durant
la tercera
fase, es
van produir
les pluges
d’idees, els
dibuixos
i tots els
suggeriments
sorgits. Cada
grup va situar les
millors propostes
en els plànols dels
patis.

“l’observació i la
reflexió han fomentat
un ambient de debat”

participació
en tot el procés. També era
important que qualsevol membre
de la comunitat educativa hi
pogués expressar el seu punt de
vista.
Aquest projecte s’ha
desenvolupat en quatre fases: la
primera ha estat creació d’una
comissió formada per personal
del PAS, monitors i professorat.

Finalment, la darrera fase
va consistir en el buidatge
d’informació per part de la
comissió i el posterior lliurament
a l’Equip Directiu.
En general, la percepció que
l’alumnat té dels entorns de
lleure de l’escola és positiva. No
obstant això, l’observació i la
reflexió han fomentat durant les
darreres setmanes un ambient
de debat sobre uns espais que

sovint no es tenen gaire en
compte i que són oblidats.
Entre les propostes recollides,
cal dir que les més destacades
han estat la creació d’una zona
de descans per a qui prefereixi
gaudir d’un esbarjo més relaxat;
la multiplicació de fonts i de més
fàcil accés; l’habilitació d’unes
grades al pati del segon pis per
poder-hi seure; la col.locació de
pèrgoles per protegir-se del sol;
la recuperació del rocòdrom al
pati del cinquè pis; i finalment
oferir als espais uns colors més
vius.
En definitiva, els patis prenen
rellevància educativa com a
entorns de joc. Serveixen per
entendre l’espai, la relació de
l’alumnat amb el món, i també
per estimular i afavorir noves
fórmules d’aprenentatge.

“la recuperació del
rocòdrom al pati
del cinquè pis”
Són els espais de socialització
per excel.lència i és per aquest
motiu que cal tenir-los en compte
i cuidar-los tant com a la resta
d’espais del centre educatiu.

Jordi Bassa

Coordinador Comissió Patis
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Batxillerat

Participació a la IV Jornada de Bones Pràctiques de l’AEC
El dissabte 11 de març l’escola va participar en la IV jornada de Bones Pràctiques
organitzada per l’AEC, l’Agrupació Escolar Catalana, que també celebrava els seus 20
anys. La jornada és va fer a l’escola Virolai, i hi van assistir més de 500 docents de les
escoles catalanes de l’AEC.

L

’objectiu de la Jornada
de Bones Pràctiques és
que les escoles de l’AEC
que tinguin projectes
innovadors, diferents i de qualitat o
de certa rellevància, desprès d’una
selecció prèvia, puguin exposar i
compartir aquestes experiències
amb la resta d’escoles de l’AEC,
per a la millora de la pràctica
docent i educativa.

L’escola Joan Pelegrí va ser
seleccionada per presentar la
bona pràctica “Una proposta
experimental de Tecnologia al
Batxillerat” on vam poder ensenyar
l’enfoc pràctic i experimental
que li donem a la Tecnologia al
Batxillerat i, de
fet, també en
totes les etapes
educatives
de l’escola,
des d’InfantilPrimària a
l’ESO, on la
Tecnologia
sempre ha tingut un paper
important, i on és també clar
l’esforç dels darrers anys,

impulsant en tots els nivells de
l’escola la robòtica, la informàtica i
les TIC en general.
També vam poder ensenyar
l’equipament i els laboratoris
de l’escola, que són un referent
per les altres escoles i un tret
diferencial, perquè disposem
d’un equipament de qualitat i molt
complet.
Aquest
equipament
permet al
nostre alumnat
aconseguir
un nivell de
coneixements
pràctics i
d’experimentació
que afavoriran
la seva formació
posterior
en estudis
universitaris
o de formació
professional.
Tot això no seria possible sense
el manteniment acurat i diari
d’aquests laboratoris que duen a
terme els tècnics i responsables
d’aquests, i la formació permanent
del professorat.
Si curseu el
Batxillerat a l’escola,
veureu que oferim
tot el ventall de
les matèries
de la modalitat
de Tecnologia:
Tecnologia Industrial
I i II, Electrotècnia,
TIC I i II i Electrònica I i II. També
podreu fer molts Treballs de

Recerca dins de l’àmbit tecnològic.
A tall d’ exemple, fem robòtica,
control per Arduino: domòtica,
drons, vehicles teledirigits, control
de processos d’automatització,
programació en general,
programació de videojocs,
programació d’apps per a mòbils,
electrònica analògica i digital,
electrònica industrial, pneumàtica,
energia, materials, sistemes
mecànics, motors elèctrics, és a
dir, tots aquells aspectes tècnics
que engloba la tecnologia.

“oferim tot el ventall
de les matèries
de la modalitat de
Tecnologia”
El dia de les jornades també vam
aprofitar per assistir a algunes
ponències d’altres escoles, molt
interessants i innovadores com,
per exemple, la gamificació a
l’escola, el treball per projectes,
la cultura maker, els projectes
STEAM, experiències que van ser
molt interessants perquè també les
estem aplicant a la nostra escola
i de les que vam recollir idees i
també vàrem aprendre.

“vam poder ensenyar l’equipament i
els laboratoris, que
són un referent per
les altres escoles i
un tret diferencial”
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Josep Alcón
Professor de l’àrea de Tecnologia i
coordinador de cicles de Grau Mitjà

tarellixtaB

Marina Carmona i Martí Ariza, de 2n Batxillerat, participen a
la IV Olimpíada Filosòfica de Catalunya
Durant el curs 2016-2017 es va celebrar la IV Olimpíada Filosòfica de
Objectiu
Catalunya, promoguda per la Societat Catalana de Filosofia. L’Objectiu
d’aquesta activitat és fomentar l’interès dels estudiants per la
filosofia i generar interès al voltant de la reflexió filosòfica i el
pensament crític.
L’alumnat participant va haver de realitzar una dissertació
escrita sobre el tema Estan canviant les noves tecnologies
la identitat humana?, que els finalistes van haver de
defensar oralment. L’Olimpíada es va celebrar en dues
fases, la pimera de les quals es va dur a terme el dia 1 de
març del 2017 a la Facultat de Filosofia de la Universitat de
Barcelona i la segona, el dia 4 del mateix mes al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona.
Entre els 72 estudiants provinents de diverses escoles
catalanes hi van participar la Marina Carmona i el Martí Ariza
de 2n de Batxillerat de la nostra escola. Abans de participarhi van fer diverses sessions de preparació en les quals van col..
laborar-hi Emma Grau i Marc Piquer, alumnes també de 2n de
Batxillerat, Pau Corbalan, exalumne i ara estudiant de Filosofia,
ofia, i
l’alumne del màster de professorat de Filosofia Verna Martínez.
z.
Tant la Marina com el Martí van obtenir bones posicions en l’Olimpíada,
impíada, cosa
que avala la bona feina realitzada per tots dos alumnes.

UN DIA A L’EMPRESA
Aquest curs diverses alumnes de les matèries d’Economia de l’Empresa de 1r de Batxillerat i de l’optativa d’Economia
de 4t d’ESO han tingut l’oportunitat de compartir una jornada laboral amb professionals de diferents empreses a través
del programa “Socios por un día” en el que persones voluntàries de diferents organitzacions s’ofereixen per tenir algun
estudiant que els acompanyi en un dia de feina.
L’objectiu d’aquesta experiència és apropar el món de l’empresa als estudiants, que vegin com és un entorn real de treball
i això els ajudi a prendre decisions sobre el seu futur professional. A més suposa una eina molt valuosa de conscienciació
per part de l’alumnat de la necessitat de formació permanent al llarg de la vida professional.
A tall d’exemple, la Marta Aguerri, de 1r de Batxillerat, valora així aquell dia:

“A mi em van escollir de l’empresa Lyreco; va ser una bona experiència perquè vaig tenir l’oportunitat de veure com es
treballa dins una empresa de veritat. Em van ensenyar tots els departaments, i em van explicar cadascun quina feina
feia. També vaig anar a un parell de reunions amb proveïdors de
l’empresa. Em va agradar anar-hi perquè va ser una experiència
positiva.”
Unes altres alumnes, també de 1r de Batxillerat, l’Elsa Díez i la
Lidia Paradell, van anar al banc BBVA, i van veure com és el dia
de les persones que treballen per a un dels bancs més importants
que tenim. La visita va ser molt completa: les van rebre a les 09:00
i va començar un recorregut per les instal.lacions de l’empresa
explicant les tasques dels departaments que visitaven i qui era el
responsable de portar-les a terme. Això va ser fins a les 17:00 on
van tenir una reunió amb la seva tutora per valorar els resultats de
la jornada i compartir experiències.
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Escola i Fundació
ens ha deixat carme chacón
Marxàvem de vacances de Setmana Santa amb una trista notícia, la mort inesperada de
Carme Chacón Piqueras, antiga alumna de la nostra escola, amb només 46 anys.
Aquí va cursar el 1r i 2n de BUP els anys 1985/86 i 1986/87. Segons explica la Rosa
Bobé, tutora seva a 1r de BUP, a aquesta edat la Carme ja tenia les idees molt clares,
sabia que es volia dedicar a la judicatura. Va ser delegada de classe i el seu expedient
acadèmic, avui encara guardat al nostre arxiu, dóna fe que era una alumna brillant.
Tot i el greu problema de cor que patia, ja als 14-15 anys afrontava la vida amb valentia i obstinació per tal d’aconseguir tot allò que es proposés. Li apassionava el
bàsquet i, malgrat l’opinió contrària dels metges, també hi jugava.
Aquesta és, sens dubte, una pèrdua dolorosa, per a nosaltres però també per a la
societat. Com a Escola ens omple d’orgull pensar que potser vam posar un petit gra
de sorra en la formació d’una dona de llarg recorregut, però de curta vida. Aquella
Carme d’idees clares que feia el que es proposava, que va arribar a ser ministra de
Defensa de l’Estat, càrrec que per primer cop ostentava una dona a Espanya. Sempre la recordarem.

premi pangea per a jordi rhyr
En Jordi Ryhr, alumne de 5è A, ha quedat 3r classificat de Catalunya en el concurs
Pangea de matemàtiques. Moltíssimes felicitats!

PREMI POINCARÉ PER AL TREBALL DE MARC PIQUÉ
L’alumne Marc Piqué, de 2n de Batxillerat, ha rebut una menció pel seu treball de
recerca “Zero, la joia que vingué d’Orient” en la 14a edició del Premi Poincaré que
convoca anualment la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Aquest treball, tutoritzat per Josep Mª Duran, explica l’origen del nombre zero, un
numeral de característiques úniques i peculiars, i amb una història molt diferent de
la resta de nombres.

dos treballs guardonats als premis de recerca jove
Enguany alumnes de la nostra escola han estat guardonats als Premis de Recerca
Jove 2017 que organitza anualment l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per fomentar l’esperit científic entre el jovent.
Un dels premiats és l’Àlex Bonet, pel seu treball de recerca de Batxillerat “Disseny d’un
circuit de karts”, tutoritzat per Josep-Lluís Gómez. En aquest projecte l’Àlex s’introdueix en
el món de l’automobilisme fent un estudi per dissenyar un circuit de karts.
L’altre treball premiat és Onyar Editors S.L., un projecte de recerca de 4t d’ESO
realitzat per Jofre Mont i Pol Martín i sota la tutorització de Daniel Borrull, que ha
consistit en la creació d’una empresa editorial.

NOVA CAPA DE PINTURA AL POLIESPORTIU
Aquest curs al poliesportiu s’hi ha aplicat una nova capa de pintura antilliscant i
s’hi ha dibuixat de nou el camp de bàsquet, d’aquesta manera ens adaptem a la
nova normativa de la FIBA (International Basketball Federation) amb la pista
reglamentària. Però els canvis no s’acaben aquí, ara s’està estudiant d’incorporar
una grada retràctil per als espectadors dels partits que s’hi disputen.
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Així, des d’aquest trimestre, alumnes i jugadors del BAM ja gaudeixen d’un nou
paviment que evita les relliscades al terreny de joc.

óicadnuF i alocsE

ferran pellisé
És tutor de 2n de primària de
l’Escola Joan Pelegrí i en el
seu temps lliure li agrada sortir
amb els amics, llegir i jugar a
bàsquet.

uè vas estudiar i a on?
Jo vaig començar estudiant
Medicina a la Universitat de
Barcelona, però no em va
agradar gaire. El que sí em va agradar
va ser fer de monitor d’activitats
extraescolars, després vaig fer
Magisteri i aquí estic.

Q

“Vaig començar
estudiant Medicina, però
no em va agradar gaire”
Què és el que et crida més l’atenció
de l’escola?
Doncs que és un lloc gran però
l’ambient és molt familiar.
Per què vas decidir enviar el
curriculum a aquesta escola?
Ho vaig fer perquè jo vaig estudiar
el Batxillerat aquí i també havia estat
monitor, per tant, ja coneixia molta
gent d’aquí.
Pots explicar alguna anècdota que
t’hagi passat?
Sí, mira una vegada vaig anar de
colònies quan era monitor i portava
una motxilla igual que la d’un nen, i
llavors a l’arribar aquell nen va anar
traient coses, com samarretes molt
grans, i resulta que estava traient la
meva roba perquè s’havia equivocat
de motxilla.
Què creus que és el millor i el pitjor
d’aquesta feina?
El millor crec que és la relació amb
els nens, ja que aprens molt d’ells, i
el pitjor és que a vegades surts molt
cansat, és una feina molt tensa.
Has après alguna cosa del teu
alumnat?
Moltes, sempre s’aprèn alguna cosa.
Per exemple, la sinceritat que tenen,
les ganes d’aprendre.

Et resulta una professió dura, la
d’educador?
Jo crec que és dura si no t’agrada.
Si t’agrada, doncs té coses dolentes
com totes, però recompensa.
Compagines bé la feina amb la vida
personal?
Sí, al sortir a les 5 tens la tarda lliure,
sempre hi ha feina per fer però es
pot compaginar bé. A mi m’agrada
molt llegir, sortir amb els amics i el
bàsquet; abans jugava més, ara el
miro per la tele.
Quins consells donaries a un
professor principiant?
Jo crec que és molt important que
tinguin ganes d’aprendre i de treballar.
Un es pot cansar de ser professor?
Suposo que un es pot cansar de
tot, però si realment t’agrada ser
professor és difícil. Pots tenir
moments en què estiguis més cansat i
costi més, però al final sempre trobes
les ganes de seguir.
Havies treballat en un altre centre?
Sí, com a monitor i com a professor també.

Què sols valorar més de les teves
classes, el procés o el resultat?
És important tenir clar quin és
l’objectiu d’allò que estàs fent, però
el procés és essencial. Per mi és molt
important anar veient com evoluciona
cada alumne per poder ajudar-lo de
la millor manera en cada moment.

“el millor és la relació
amb els nens, aprens
molt d’ells”
Ets millor docent gràcies a les noves
tecnologies?
Les noves tecnologies són una
eina més que et pot ajudar en certs
moments. Com a mestre t’ofereixen
més recursos per poder aplicar a
l’aula, però cal pensar bé com les
fem servir i tenir clar l’objectiu que
busquem a l’hora d’utilitzar-les.

Riya Wadhwani
Alumna de 4t d’ESO
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Cicles Formatius

L’ATENCIÓ AL CLIENT
El Manel, client de la sabateria JONAS-SHOES, s’emprova unes sabatilles de casa i comenta
que a l’últim parell que va comprar de seguida se li va desenganxar la sola. La dependenta
respon que li sap greu i amablement continua la venda, cobra i s’acomiada del client amb
correcció.

A

la següent visita del Manel
a JONAS-SHOES torna
a fer el mateix comentari
a un altre dependent i
aquest li respon evasivament, treu
unes sabates per emprovar però el
Manel marxa sense comprar.
L’Anabel, clienta de la sabateria
SHOES IN♥ , s’emprova unes
sabatilles de casa i comenta que
a l’últim parell que va comprar

setmana, l’Anabel rep un missatge
de SHOES IN ♥ indicant que amb el
seu comentari col.labora a millorar
la qualitat del producte ofert i
que com a mostra d’agraïment
té a la seva disposició un val de
descompte en la seva propera
compra. L’Anabel es sorprèn
positivament i comparteix la seva
satisfacció amb coneguts. En
tornar a SHOES IN ♥, el dependent
aplica el descompte a l’import de la

del servei d’atenció al client
(CMR=Costumer Management
Relationship). Els negocis d’èxit
es centren més en el servei que
en el preu i són conscients que és
més car aconseguir nous clients
que mantenir els clients que ja
consumeixen la marca. També

“Quin creieu que és
un client satisfet i amb
més probabilitats que
esdevingui un client
fidel?”
ajuda disposar d’un equip de
treballadors amb bona disposició,
seguretat i coneixements per a
oferir una atenció de qualitat.

Alumnes d’Activitats Comercials practiquen l’atenció al client

se li van fer boletes de seguida.
El dependent ofereix tota la seva
atenció i s’implica en el tema. Ja a
la caixa de cobrament li agraeix el
comentari i li explica que introdueix
la incidència en el registre per
fer un seguiment així com el seu
contacte per tenir-la al corrent.
Mentre realitza les accions de
cobrament, ofereix a la clienta unes
recomanacions de manteniment
del producte adquirit i l’acomiada
pel seu nom. Passada una
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seva nova compra a més de
preguntar-li amb interès per l’últim
producte que va adquirir.

Els alumnes del Cicle d’Activitats
Comercials realitzen exercicis i
pràctiques per assolir aquest “plus”
de professionalitat vers al client en
totes les accions de venda. Des
de la comunicació verbal i gestual,
tipus de tancament de vendes,
fluïdesa en el cobrament, tècniques
de gestió de queixes i objeccions,
entrevistes i exposicions simulades,
habilitats de venda, coneixement
del consumidor… en definitiva, el
conjunt de coneixements i habilitats
que els capacita per atendre
el client i aconseguir la seva
satisfacció.

Qui creieu que és un client
satisfet i amb més probabilitat que
esdevingui un client fidel?
Qualsevol empresa de productes
o serveis, sigui comerç a peu
de carrer, oficina, indústria o
venda online té una relació amb
els seus clients, gestionada des

Elena Santamaría
Professora del Cicle d’Activitats
Comercials

suitamroF selciC

MUNTATGE I MANTENIMENT D’ORDINADORS AL CICLE DE SMX
Per assolir les competències bàsiques en Muntatge i
Manteniment d’ordinadors cal comprendre prèviament
molts aspectes que ens ajudaran a adquirir-les.
Els avenços tecnològics actuals fan que cada vegada
més els components al món de la informàtica no siguin
sempre els mateixos, ja que van evolucionant ràpidament.
Però, tot i això, les característiques bàsiques en temes
de electricitat, electrònica i seguretat no les podem
oblidar.
Abans de començar a muntar un ordinador hem de
conèixer bé els seus components, i el seu funcionament.
A l’ haver components elèctrics i electrònics hem de
conèixer com treballar amb ells, i per tant necessitem
aprendre quina és la naturalesa de l’electricitat i com es
mesuren els seus valors.
En aquest aspecte, també hem de conèixer els
components de les fonts d’alimentació d’un ordinador per tal de saber si els valors que ens proporciona són els adequats
per al bon funcionament de la màquina, sense oblidar que al treballar amb components elèctrics hem de aprendre també
la importància de la prevenció de riscos i seguretat en el camp de la microinformàtica.
A les següents unitats formatives coneixem en profunditat els principals components d’un ordinador, les seves
característiques, el seu funcionament, aprenem a muntar un ordinador sencer, estudiem les noves tendències del mercat
i, per últim, treballem més aspectes relacionats amb el manteniment i la reparació d’ordinadors, portàtils i la instal.lació
de programari útil per realitzar tasques de configuració i monitorització dels computadors.

projecte de final de cicle de laicq

Enric Da Cruz i Quim Serra (2n LAiCQ)

A final del curs escolar a la classe de segon del cicle de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat arriba el moment del
projecte de final de cicle.
El projecte és aquest mòdul formatiu que ens permet als alumnes posar en pràctica tot allò que hem estat estudiant i
entenent durant els últims dos anys, ja que en el projecte cal tenir clar com s’ha de fer la presa de la mostra que volem
estudiar, les reaccions químiques i/o físiques que es produeixen en cada pas del procediment, fins a recopilar i entendre
les dades i els resultats obtinguts per poder extreure’n una conclusió. Poder fer front a qualsevol imprevist que pugui
sorgir durant una determinació també és una qualitat valuosa
que mostra l’aprofitament d’allò que s’ha estat estudiant de
forma teòrica, així com el perfeccionament de la tècnica dels
procediments ja experimentats en el laboratori durant les
pràctiques dels mòduls.
Es tracta d’una gran eina de treball per desenvolupar les
capacitats d’un mateix dins d’un laboratori. Cal una bona
organització i planificació dels procediments que s’han de fer
en cada pràctica, i en principi el temps és el nostre aliat, però si
ens despistem i baixem la guàrdia pot ser un dels contratemps
més forts que podem tenir. També es milloren les habilitats i el
saber estar en un laboratori.
L’objectiu del projecte és, a part de la formació personal com a
tècnic de laboratori, la de poder investigar sobre algun tema que
vulguis conèixer més amb profunditat, veure diferències entre dos productes teòricament iguals o fins i tot contrastar la
fiabilitat de la publicitat. Pot ser una font de nervis i de preses, però és una gran experiència de treball a nivell personal,
perquè també implica la cooperació amb el company de projecte i amb la resta d’estudiants del curs, ja sigui ajudant-los a
muntar equips, ja resolent dubtes generats durant els procediments.
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Grup UNESCO
a l’escola joan pelegrí volem acollir
El passat 9 de maig vam participar l’exposició “Educar per acollir” a les
Cotxeres de Sants. Aquesta exposició mostrava el treball conjunt d’algunes
escoles del barri que formem part de la Xarxa Educativa en suport a les
persones refugiades de Sants Montjuïc. Aquesta exposició va ser visitada
per uns 600 alumnes del barri entre els quals hi havia les 3 classes de 5è i 2
grups de 4tESO de l’escola.
Entre els treballs fets per tot l’alumnat de les escoles del barri, l’alumnat de
5è va exposar el treball que havien fet a classe, que consistia en posar text
a un llibre il.lustrat que duu per títol “El viatge de Samira”. També vam fer un
recull de fotos i textos de totes les activitats que vam fer a Secundària durant
la Setmana d’accions educatives pel Dret a migrar: taller de banderoles,
xerrades de testimonis a les aules, xerrada de l’ Arcadi Oliveres i un minut
de silenci, entre d’altres. Voldríem destacar l’acte conjunt que vam fer amb l’escola Miquel Bleach i la gent de Stop Mare
Mortum a la Plaça Joan Pelegrí. Va ser un acte molt emotiu on l’alumnat va mostrar la seva solidaritat amb les persones
refugiades i van denunciar la situació en la qual es troben aquestes persones.
A la tarda un grup d’alumnat de Primària amb les seves famílies van visitar l’exposició i varen llegir alguns poemes que
havien fet sobre la situació de les persones refugiades.
Valorem molt positivament totes aquestes activitats i també el fet de formar part d’una xarxa d’escoles del barri que
treballen perquè els nostres alumnes siguin crítics i conscients de la greu situació que han generat els governs europeus
amb la seva posició tant egoista i inhumana envers les persones refugiades.
Si voleu més informació podeu anar a l’adreça de twitter: @joanpelegricat #volemacollir

CAMPANYA DE SOLIDARITAT AMB BETÀNIA (NICARAGUA)
Les Jornades Culturals a Primària
Durant les jornades culturals des d’Infantil-Primària els alumnes van estar parlant
i aprenent de Nicaragua, incidint en com viuen, com són les escoles, la seva
alimentació... i fent una comparativa amb la nostra forma de viure i com havia
canviat des de l’última vegada en la que vam col.laborar amb la fundació. Tot va
quedar reflectit en diferents murals, fotografies i treballs que decoraven les aules
i els passadissos.
L’últim dia els alumnes van visitar, amb els seus tutors, l’exposició de treballs
realitzats pels seus companys d’altres cursos. Quan va acabar la visita tots els
alumnes i professorat es van reunir al pati de l’escola per fer un “mannequing
challenge” (activitat en què les persones que hi participen s’han de quedar com congelades en una acció mentre se’ls
grava en vídeo). A la tarda de portes obertes, les famílies dels alumnes van col.laborar amb la compra d’un tiquet amb
el qual podien participar en diferents jocs de cucanya repartits per les aules del centre. També van col.laborar amb un
berenar col.lectiu de pastissos elaborats per les mateixes famílies, que es venien a 1€ el tros.

La Macroactivitat a Secundària
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El dia 22 de març, a Secundària, vam realitzar la Macroactivitat. A les 12:30h
del migdia tots els grups de tots els cursos ens vam centrar en la Campanya de
Solidaritat amb Betània (Nicaragua) que estem portant a terme durant aquest
curs. Des de la tutoria ja feia dies que es preparava l’activitat: havíem realitzat
les activitats de sensibilització a través de diversos materials i cada grup classe
havia estat pensant com representaria el concepte que els havia tocat el dia de
la Macroactivitat. I es que aquest any la Macroactivitat consistia precisament en
això, en representar un concepte proposat pels habitants de Betània que quedés
plasmat en una fotografia. A més, com cada any, durant la Macroactivitat, vam
recollir les aportacions econòmiques de tots aquells que van voler participar i en total a Secundària es van recaptar
1163.38€, que seran donats a Betània perquè puguin millorar les condicions de vida dels seus habitants.

AFA/Escola

Més de 125 assistents a les xerrades de l’AFA
Temes nous que inquieten les famílies, ponents que parlen
de noves maneres de fer a l’hora d’educar els nostres
fills o, simplement, xerrades de suport a les famílies en
el creixement dels infants i adolescents. Aquests són els
reptes de les xerrades de l’AFA.
Aquest curs s’han realitzat 5 xerrades amb un total de
125 assistents, majoritàriament de famílies d’infantilprimària. Cadascuna de les xerrades que s’han fet ens han
deixat moltes idees que ens hem endut a casa i ens han
fet pensar i reflexionar. Aquí en teniu una píndola, però
no dubteu a consultar afa.joanpelegri.cat per llegir-ne un
breu resum.

EDUCAR SENSE CRIDAR
D’entre les moltes coses que ens va explicar l’Alba
Castellví, va ser molt interessant quan ens va dir que si
donem moltes ordres no estem educant per a la llibertat i
la responsabilitat.

QUÈ PODEM FER QUAN ELS NOSTRES FILLS I FILLES NO SUPEREN
L’ESO?
La Fundació BCN FP ens va explicar quines possibilitats
existeixen per a aquells alumnes que no aproven l’ESO i
ens va recalcar la importància del suport de les famílies
per evitar l’abandonament dels estudis.

visita a sants 3 ràdio

XERRADA SOBRE L’EDUCACIÓ SEXUAL EN FAMÍLIA
Quan i com hem de parlar de sexualitat amb els nostres
fills i filles? Va ser la xerrada amb major assistència.
L’educadora i sexòloga Lupe Garcia ens va parlar de la
importància d’acompanyar-los en el seu desenvolupament
sexual des d’una actitud de respecte i d’interès.

LES RELACIONS ENTRE PARES I FILLS
Ja ho sabem que les relacions amb els fills no sempre
són fàcils. Els experts del servei d’orientació i mediació
del Centre Som ens van explicar que les relacions no
només s’enforteixen parlant, sinó que també construint i
compartint.

ADDICCIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES
Va ser una xerrada molt ben rebuda per les famílies en
tractar-se d’un tema que ens afecta cada dia més, amb els
nostres fills, i cada cop a una edat més prematura.
El curs vinent hi haurà més xerrades. Per això no deixeu de
proposar temes i ponents d’interès i d’actualitat a:
afa@joanpelegri.cat
L’AFA SOM TOTS!

Marina Adsuar (3r d’ESO)

El dijous 4/5/2017 vàrem anar els membres de l’optativa de Periodisme a la ràdio específicament a Sants 3 Ràdio.
Ens varen explicar vàries coses, com ara com es va crear la ràdio fa molt de temps, quan ells tenien 13 anys, o també
ens van explicar que la gent era voluntària, que no cobrava, i jo crec que és perquè quan fas una feina la qual t’apassiona no cobraries per realitzar-la, i aquest és un d’aquests casos.
A mi personalment em va encantar molt l’experiència, sobretot perquè hi havia una història molt interessant darrere
del que tu escoltes a casa i del que t’imagines.
Em va encantar poder parlar per la ràdio que la gent et pogués sentir en directe, jo no m’ho esperava. Em va sorprendre molt que en el lloc hi havia moltes, moltíssimes escales, i es feia una mica pesat pujar-ne tantes.
També em va impressionar que ens van portar a dalt de tot de la església i hi havia dues campanes; pel que jo tenia
entès, les campanes servien per marcar l’hora, però vaig descobrir que a més a més també serveixen per avisar si
algú s’havia mort o si hi havia un incendi o accident.
La veritat és que no vaig trobar cosa que em semblés malament.
En conclusió, a mi em va entusiasmar, tornaria a anar-hi perquè és una experiència única que no es viu cada dia, i
poder-la gaudir és molt impressionant i sobretot també estàs amb els teus amics i t’ho passes molt bé; en el que portem de curs és la sortida que més m’ha agradat.
Gràcies per l’ experiència.
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Biblioteca

Visitem llibreries especialitzades en literatura juvenil
Ariadna Dickinson i Nil Arnau (2n d’ESO)

Al llarg d’aquest curs, una part de l’alumnat de primer cicle d’ESO hem visitat les llibreries
barcelonines Casa Anita i Al.lots per dur a terme activitats relacionades amb la literatura
il.lustrada gràcies a una iniciativa de la biblioteca i l’ àrea de llengua.

Un cop vam arribar a Casa Anita, al barri
de Gràcia, vam situar-nos a la terrassa de
l’interior de l’edifici des d’on es palpava
un ambient que convidava a deixar
volar la imaginació. La llibretera, l’Oblit
Baseiria, ens va explicar que es tractava
d’una llibreria especialitzada en literatura
infantil i juvenil i, en concret, en àlbums
il.lustrats. Un cop fetes les presentacions,
la noia encarregada de l’activitat, la
Mariona Trenchs, va representar-nos tot
un seguit de contes triats per a l’ocasió.
Després, ens va distribuir en grups
perquè, amb el suport d’uns dibuixos
amb diverses situacions quotidianes,
inventéssim la nostra pròpia història i
l’exposéssim de forma oral. Va ser una
manera entretinguda de practicar la
imaginació i la improvització en grup.
D’altra banda, l’activitat duta a terme a la
llibreria Al.lots, situada a l’Eixample, es
va centrar en l’explicació que ens va fer
la llibretera, la Paula Jarrín, tot proposant
i narrant exemples de contes. Va voler
insistir en el fet que els àlbums il.lustrats
poden anar dirigits a infants però també a
lectors adults. Algunes de les temàtiques
de què parlaven els llibres triats van ser
la coacció de la societat i la rebel.lió, de
la depressió i de la vida escolar, entre
d’altres. També ens voler fer una mostra
dels àlbums il.lustrats amb absència de
paraules, els quals no diuen res però
que alhora ho diuen tot. Va ser la prova
evident que les il.lustracions poden oferir
tota la informació necessària per explicar
una bona història.
Valorem, en general, l’experiència de
forma molt positiva. No sempre és fàcil
trobar un espai ideal per parlar de llibres.
Per a les persones que gaudim amb la
lectura, va ser una activitat interessant i
enriquidora.
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Barcino Oriens

La cara oculta del legionari romà
Com era la vida quotidiana dels legionaris romans alt-imperials?
A Barcino Oriens sempre estem
buscant nous aspectes del món romà
per mostrar al públic i, seguint en
aquesta línia, la Legio II Traiana- Fortis
té el plaer de presentar-vos la seva
creació més recent, una “píndola”

(o petita teatralizació) sobre la vida
quotidiana dels legionaris romans
alt-imperials, concretament d’inicis
del segle II després de Crist. En
aquest cas, l’escenari es situa a Síria,
al campament de l’esmentada legió,
dies abans que
l’emperador
Trajà, que
dóna nom a la
nostra legió,
comenci la seva
exitosa guerra
contra l’Imperi Part, que dominava els
territoris actuals d’Iran i Iraq.

bibliogràfiques, tant d’acadèmics
actuals com clàssics, de manera
que aquesta sigui el més correcta
acadèmica i històricament parlant.
A part del tema tractat, la novetat la
trobem en una
escenificació
activa, amb
diverses “microescenaris”
funcionant
simultàniament,
on els vuit
legionaris d’un
Contubernium
van duent a
terme diferents
tasques de
campament
de manera
coordinada.
L’estructuració
de l’acció
es basa en
l’anteriorment
citada unitat
militar, la
més petita
de l’exèrcit
romà. Aquesta
estava formada per vuit homes,
que compartien tenda, centúria i
essencialment tota la vida quotidiana
pròpia de l’exèrcit, i pràcticament
es consideraven entre ells com
a membres d’una família. De
fet, la paraula
“contubernium”
significa en aquest
cas “lligam d’amistat,
camaraderia”.

Sabies que....

La paraula “contubernium
significa “lligam d’amistat,
camaraderia”

diàriament i de manera individual,
com reparar el campament, fer
guàrdies o netejar les latrines. També
us explicarem què menjaven, com i
quan entrenaven, com es divertien
i, fins i tot, podreu veure la cara més
picaresca dels soldats. En relació a
això, i de cara als més romàntics, us
explicarem com gestionava l’exèrcit
romà les relacions sentimentals dels
soldats amb dones civils, ja que no
els estava permès casar-se mentre
estiguessin de servei, i les solucions
que s’empescaven aquests per estar
en contacte amb les amants, no
sempre legals.
L’objectiu d’aquesta píndola, a part
del merament didàctic, és mostrar al
públic que el món romà, en aquest cas
la vida castrense, és plenament vigent
avui en dia, i que n’hem heretat molts
dels nostres costums i maneres de fer.
Per tant, us convidem a venir-la a veure
en els esdeveniments de reconstrucció
històrica en els que participem.
Estigueu atents al nostre calendari
d’actuacions!

“Us explicarem com
gestionava l’exèrcit romà
les relacions sentimentals
dels soldats amb dones
civils”

Per crear aquesta breu reconstrucció
històrica ens hem basat en les fonts

En aquesta
escenificació podreu veure les dures
condicions de disciplina i treball a
què estaven sotmesos els legionaris
mentre eren al campament, ja que
se’ls assignaven les seves feines

Arnau Lario Devesa

Responsable de la Legio II Traiana-Fortis –
Cohors I Barcinonum
Membre de Barcino Oriens
Grup de Recreació, Reconstrucció i
Divulgació Històrica Romana
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Centre Montserrat-Xavier

Sergi Palacios substitueix David Abellán
com a coordinador general
El Centre Montserrat-Xavier (CMX) s’acomiada de qui ha estat el seu coordinador general
durant quatre anys, el David Abellán. Una etapa que acaba, però que dona pas a una altra
que tot just comença, ja que l’actual monitor del CMX Sergi Palacios li prendrà el relleu a
partir del curs que ve. Parlem amb ells perquè ens expliquin amb més detall la seva relació
amb el CMX.

Quina ha estat la teva vinculació
amb l’entitat?
David: Vaig entrar a formar part
d’aquesta gran família fa 10 anys
quan només en tenia 16. He tingut
la sort de gaudir d’aquesta institució des de diferents punts de
vista. Vaig començar fent de monitor d’activitats
i casals
d’estiu.
El

2013
vaig exercir el
càrrec
de responsable pedagògic dels
grups de 3r-4t i 5è-6è i a partir
d’aquell any vaig agafar el càrrec
de coordinador general i de Casal
d’estiu fins al dia d’avui.
Sergi: Doncs jo vaig entrar fa cinc
anys al Centre. Des d’aleshores
he estat monitor de l’activitat
de futbol sala, i he fet diversos
casals d’estiu en franges d’edat
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força diferents. Fa un any, quan
el David va comentar que tenia la
intenció de deixar la coordinació
del Centre, em vaig presentar
per agafar-li el relleu, i des de
llavors estic darrere seu veient el
dia a dia i el que s’ha de fer en el
càrrec.
Què et ve al cap quan escoltes
la paraula Centre MontserratXavier?
D: Per si sola no té cap sentit
si no ve acompanyada
d’infants, famílies i equip
educatiu de monitors
i monitores. Des de
l’equip de monitors i
monitores intentem que
les famílies se sentin
properes i que participin en el procés educatiu dels seus fills i filles a
partir de l’educació en el
lleure. Òbviament en el centre d’aquest binomi monitors
- famílies trobem els infants, part
imprescindible per poder dur a
terme la nostra tasca educativa.
S: És una entitat que, amb tot el
que l’envolta, genera il.lusió, tant
als infants i a les famílies com
als monitors. Tenim l’objectiu de
l’educació en valors molt present
en cada una de les activitats que
oferim i a més la satisfacció de la
feina ben feta i fer el que realment
creiem no té preu. És un sentiment difícil d’expressar.

Com te l’imagines d’aquí a uns
anys?
D: Ha de seguir els passos que
ens han situat en el lloc on som
avui. Valors en què creiem i que
ens guien per tal de poder aportar
el nostre granet de sorra per millorar la societat en què viurem.
S: Espero que molt semblant a
com el veiem ara. El projecte que
defensem ens ha fet arribar on
som avui, i com que creiem en allò
que fem, seguirem treballant amb
les mateixes directrius.
I per acabar, un missatge per als
monitors, famílies i infants?
D: Vull donar les gràcies a totes
aquelles persones que han volgut
invertir un minut de la seva vida
compartint una conversa, un consell, un agraïment o simplement
un somriure amb mi. Totes elles
també han format part de la meva
vida al Centre, en més o menys
mesura, i totes han estat significatives.
S: Us demano un vot de confiança. La feina del David aquests
últims cinc anys ha estat impecable, i intentarem que continuï així.
Treballarem escoltant tothom per
tal de fer del Centre, si es pot, un
lloc millor.

BAM / EMA - Orfeó Atlàntida

Busquem la teva veu, et volem a tu!
Aquest semestre hem fet diverses activitats molt interessants:
• Després de 25 anys, el Cor Intermedi de l’Orfeó Atlàntida ha ofert un concert de retrobament
el passat 11 de març a la Seu del Districte de Sants-Montjuïc amb la participació de 17
cantaires d’aquest cor dissolt l’any 1992
• El concert del dia de Sant Jordi d’aquest any vàrem interpretar el Requiem for the
Living, del compositor nord-americà contemporani Dan Forrest. Aquest concert
el vam fer juntament amb els nostres amics del Choeur Osmose de Saint Genis
des Fontaines (Rosselló). És la primera vegada que s’interpretava aquesta obra a
Barcelona i el segon cop a Catalunya (la primera va ser a Lleida pel Cor Shalom). El
18 de juny l’hem tornat a interpretar tots junts a la catedral d’Elna, al Rosselló.
• També vàrem interpretar aquesta obra el dia 5 de maig dins del cicle del Maig Coral
que organitza la FCEC. Aquest cop, nosaltres sols i també amb l’acompanyament del
pianista Josep Buforn.
• El diumenge 28 de maig hem participat en dos concerts commemoratius del centenari de
l’Aplec d’Orfeons de Catalunya que ha organitzat la FCEC.
• El diumenge 11 de juny hem ofert un concert en commemoració dels 90 anys de la benedicció de la nostra
senyera a la Basílica de Montserrat, el mateix lloc on es va celebrar la benedicció el 1927.
Estem molt contents d’haver fet aquestes activitats. Hem gaudit molt!

21

1964

comencen els cursos de català

L’any 1964 a l’escola s’inicien els cursos de català
per a infants i adults per mitjà de la col.laboració
amb Òmnium Cultural, des del curs 1967/68 amb
les professores Maria Fius, Maria Vinyeta, Albina
Fransitorra i el Sr. Baget. El català s’incorporà
progressivament a tots els nivells de l’ensenyament,
de manera que des de l’any 1971 el català a l’escola
s’anà normalitzant.

la piscina

? L’ enigma
Una piscina s’omple en 30 dies. Cada dia
s’omple el doble que el dia anterior. Quin
dia estarà plena per la meitat?

Ja saps la resposta?
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LA SOLUCIÓ DE L’ENIGMA de l’ascensor del número anterior és: l’home és baixet i només arriba al botó del
setè pis, però quan plou porta paraigües i per això arriba al botó del desè.
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Envia’ns-la al correu electrònic comunicacio@joanpelegri.cat amb
l’assumpte “enigma piscina”, potser hi haurà premi!
I si saps algun enigma i vols que el publiquem envia’ns la teva proposta
també per correu electrònic.

Gràcies també a tots els participants!

Natació Joan Pelegriú

enhorabona MEDALLISTES DE SINCRONITZADA I NATACIÓ!
Eric Navalón
s’ha endut la
medalla d’or
i la de bronze
en les finals
territorials
de Natació
en categoria
Benjamina.

Medalla
d’or per
la Clàudia
Cordón i
de bronze
per la Noa
Santiago, en
la categoria
Benjamí
nivell 1 de
figures.

vols fer salts de trampolí?
acosta’t a les nostres instal.lacions!
entrenem cada dissabte de 12.00h a 14.00h.

INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

NATACIÓ JOAN PELEGRÍ
Si busques un gimnàs familiar, on el caliu humà i el
bon rotllo sempre estiguin presents, el Natació Joan
Pelegrí és el teu lloc!
Amb nosaltres podràs gaudir de les classes
dirigides de sala, de l’aiguagim, entrenar en el
gimnàs de peses, nedar a la nostra piscina o
relaxar-te a la sauna.

PREUS
ESPECIALS
pels alumnes de
l’escola
(18,80€/mes)
i un abonament familiar
a un preu
increïble
(52,90€/mes)

Vine a veure les nostres instal.lacions!
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-diplomada en turisme-
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Et feies xuletes? No, jo estudiava.
Què hagués passat si no hagués existit
“la nit abans de l’examen”? Res,
anava preparadíssima.
Vas fer campana? No.

L’Eva va entrar a l’escola el curs 1986/87, era de la primera promoció que feia el CES (Cicle Educació Secundària) en lloc de l’antic Batxillerat. Va estudiar la Diplomatura de Turisme i actualment treballa a Turisme de
Barcelona. Parla sis idiomes.

Quin record tens de la teva època
d’estudiant aquí?
En tinc un record meravellós. Perquè podíem
fer moltes coses, teníem un ventall molt
gran. Hi havia les assignatures obligatòries
i després els crèdits optatius. Havíem fet
crèdits de música, de tocar la flauta, de
còmic… coses que serien inversemblants, i
treies notes fantàstiques perquè era un cosa
que t’agradava.

“els idiomes són
com l’aire que
respirem”
Mantens amistats d’aquesta època?
Sí, tinc companys amb qui encara ens
veiem i hem fet alguna trobada, procurem
quedar cada 2 o 3 anys. Som un grup
petit, però amb amics concrets també ens
truquem de tant en tant.
Quins professors recordes?
Recordo la Rosa Soler, que ens feia
Filosofia; la Sílvia, el Camí, el Camós…
Recordo l’Anna Maria Zudaire, que ens
feia Matemàtiques; el professor que ens
feia Belles Arts, que era el Giralt; el Luis
Doce… Són unes persones que ens han
marcat molt a tots els alumnes que hem
vingut aquí.
Què vas estudiar després del CES II?
Vaig fer la Selectivitat i vaig anar a la
universitat per estudiar la Diplomatura
de Turisme. Després vaig fer un cicle de
formació per treure’m l’habilitació de Guia
Oficial de Turisme de Catalunya i me’n

Ara que no ens sent ningú...

Algun amor platònic: No, molts... M’enamorava molt aquí.
eres de les que s’asseien a primera o a
última fila? De la tercera cap enrere.
T’ha quedat gravada alguna frase
d’algun professor/a?M’han quedat
gravades, més que frases, actituds. La
paciència que tenien. I que ens van
transmetre que era una escola molt
lliberal.
Encara guardes els apunts? Sí, no tots,
però tinc coses.
Confessa’ns una gamberrada: més aviat
eren innocentades, no hi havia mala
fe. Algun cop des de les aules tiràvem
Fairy per la finestra. però molt
poques vegades, ho tiràvem un segon i
tornàvem a entrar ràpid. Ho trobàvem
molt graciós.
A quin/a professor/a t’enduries a una
illa deserta? A l’Anna González.

vaig anar a treballar a les illes Balears
en un club vacacional, allà portava el
departament d’animació. Cap el 1998 vaig
anar a viure a Alemanya.

controlar el que nosaltres oferim. Hem
d’oferir qualitat del país, no podem oferir
souvenirs com el barret de mexicà. Si ho
compren és perquè ho veuen.

Parles molts idiomes?
Parlo 5 idiomes. Els idiomes són el més
important que pot fer una persona, són
com l’aire que respirem. Apart del que
apreníem aquí jo anava a una escola de
fora i dues tardes feia cursos d’anglès
privats i a l’estiu feia cursos a l’escola
oficial, de francès, que eren intensius
i feia 4 hores al matí durant el juliol. A
final de mes parlaves un francès que era
espectacular!

És culpa nostra doncs?
Sí, primer perquè no es fa res, no es
sanciona. Les sancions són molt lleus
i molt tard. I segon, tampoc es busca
una qualitat. Tens 20 sancions contra
un restaurant, o s’ofereixin toros com a
souvenir, o una cosa així i no passa res.
S’ha de lluitar per aconseguir un turisme
de qualitat.
Ara bé, si quan veus el turista caminant pel
carrer ja t’irrita, estem parlant d’una altra
cosa, aleshores és intolerància.

Així parles català, castellà, anglès, francès
i alemany?
I italià. Estant a Alemanya vaig anar a una
escola a aprendre italià.
Ara segueixes treballant al sector del
turisme?
Sí, ara treballo per Turisme de Barcelona,
faig informació turística; estic al Col.legi
d’Arquitectes, on tenim una oficina.
Creus que hi ha un conflicte amb el
turisme Barcelona?
Passen vàries coses. El que no podem
fer és criminalitzar el turista. El turista
ha estalviat uns diners i se’ls gasta en
venir a la ciutat perquè vol conèixer la
nostra essència, igual que quan nosaltres
viatgem. El problema és que si es fan
animalades com les que s’arriben a fer
(menjar paelles surrealistes, cerveses
a 12€, restaurants molt dubtosos,
allotjaments molt dubtosos…) és perquè
es permet. No li hem de fer pagar al
turista, sinó que des d’aquí hem de

Creus que bebem d’un model turístic molt
antiquat?
En part sí i en part no. S’estan fent coses,
però molt lentament. És un sector que
genera molts diners, molts beneficis i
s’ha controlar. El que no pot ser és que
nosaltres li posem en safata al turista
perquè faci tot el que vulgui. Ha d’anar a
l’inrevés.

“el que no podem
fer és criminalitzar
el turista”
Quina creus que hauria de ser l’habilitat
més important que ha de tenir la persona
que es dediqui al turisme?
Has de tenir molta empatia i t’ha d’agradar
molt la gent, si no, no ho pots fer. T’has
de mirar de posar molt en la seva pell, en
la seva situació, i mirar d’avançar-te una
mica a les seves necessitats.

